
 
 

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 
 DNE: 2. 11. 2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 416/2015/OF 

 

NÁZEV: 
Pojištění majetku města na roky 2016 -2017 

 

ANOTACE: 
 

Výběr poskytovatele pojištění majetku města na roky 2016 - 2017 

 

NÁVRH USNESENÍ: 
Rada města po projednání schvaluje: 

• poskytovatele pojištění majetku města Kooperativa pojišťovnu, a. s., Vienna 
Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 47116617 

• uzavření pojistné smlouvy na roky 2016 - 2017 

Starosta města: Místostarosta města: Tajemník MěÚ: 

Odbor majetkoprávní: Odbor ST a vnitřních věcí: Odbor finanční: 

Odbor komunál. služeb + TSBM: Odbor rozvoje a územního 
plánování: 

Odbor stavební: 

Odbor školství, kultury a sportu: Odbor sociální: Odbor živnostenský: 

Odbor dopravy: Odbor životního prostředí: Odd. správy měst. lesů a ryb.: 

Oddělení informatiky: Odd. fin. kontroly a inter. auditu Městská policie 

Projektový koordinátor: Krizové řízení:  

Zpracoval: OF 
 

Předkládá: OF 
 

 
 

MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ  



Název materiálu: 
 
Počet stran: 49 
 
Počet příloh: 5 
 
 
Popis 
Rada města dne 21. 9. 2015 usn. čj. 347/2015/OF schválila výběrové řízení na poskytovatele pojištění 

majetku pověřením pojišťovacího makléře  Petrast a.s. výběrem poskytovatele pojištění.Hodnocení 

nabídek pojištění proběhlo dne 27.10. 2015 za účasti zástupců města a městského úřadu Mgr. 

Navrátila – starosty; Ing. Klementa – místostarosty, Ing. Havlíka, MPA – tajemníka a J.Vácové – 

vedoucí OF. Za pověřeného pojišťovacího makléře Petrast a. s. byl přítomen předseda představenstva 

P. Brož.  

Způsob hodnocení nabídek – jednotlivé nabídky byly hodnoceny podle těchto kritérií a váhou: 

• 50 % komplexní rozsah pojistné ochrany podle přílohy č.1 – Specifikace pojištění 

• 50 nejnižší nabídková cena, tj. celková konečná nabídková cena za komplexní plnění předmětu 
veřejné zakázky.  

Hodnocení nabídek – viz příloha. 

 

 
Geneze případu 
 
    neuvedena 
 
 
Návrh řešení 
 
Komise po vyhodnocení doporučuje RM schválit jako poskytovatele pojištění majetku města  

Kooperativa pojišťovnu, a. s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, IČO 

47116617 a uzavření pojistné smlouvy na roky 2016 - 2017 

 

 
Varianty návrhu usnesení 

neuvedeny 

 
Doporučení předkladatele 
Shodné s doporučením výběrové komise.  
 



Příloha č. 1

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět

Rozsah pojištění: sdružený živel vč. povodně a záplavy, vodovodní škody

Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná / celková/     
pojistná částka Spoluúčast* 

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1. Vyjmenované nemovitosti vlastní a cizí 2 875 612 000 Kč            1 000 Kč nová cena Nesjednává se

2. Movité věci vlastní i cizí, včetně kašen, samohybné a dopravní 
prostředky, stroje(rolba, sekačka apod.) - území ČR 200 000 000 Kč               1 000 Kč nová cena 25 000 000

3. Vyjmenované movité věci muzea,  Nábřežní 8, Žďár nad Sázavou 6 304 000 Kč                   1 000 Kč obyklá cena Nesjednává se

4.
Soubor movitých věcí muzea, Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad 
Sázavou 15 000 000 Kč                 1 000 Kč obvyklá cena Nesjednává se

5. Revitalizace území - Farská humna, pojištění se vztahuje i na 
porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 11 378 000 Kč                 1 000 Kč nová cena

6 000 000                   
pro porosty 500 000 

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 6 446 500 Kč                   1 000 Kč nová cena Nesjednává se

7. Autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 11 795 500 Kč                 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

8.
Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 6 475 000 Kč                   1 000 Kč nová cena Nesjednává se

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 000 Kč obvyklá cena 1 000 000

10. Vyjmenované kulturní památky pod tabulkou 13 961 400 Kč                 1 000 Kč obvyklá cena Nesjednává se

11. Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko pod tabulkou 423 500 Kč                      1 000 Kč nová cena Nesjednává se

12. Nemovitosti a příslušenství v areálu  PRO u Pilské nádrže 27 192 500 Kč                 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

13.
Zařízení a vybavení včetně občerstvení v areálu ( včetně zahradního 
traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 303 400 Kč                   1 000 Kč nová cena Nesjednává se

14. Rákosníčkovo hřiště -  zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 500 000 Kč                   1 000 Kč nová cena Nesjednává se

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 30 190 000 Kč                 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

16.
Most Klafar - ulice  Dolní, včetně veřejného osvětlení, dopravního 
značení a příslušenství, pozemky, povrchy a porosty, příslušné k 
mostu. 92 537 000 Kč                 1 000 Kč nová cena Nesjednává se

Poznámky: * Pro nebezpečí "povodeň" max. spoluúčast 25 000 Kč.

Kulturní památky:
Most přes řeku Sázavu na ulici Dvorská, č. par. 80/13, k.ú. Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou  PČ: 6 665 000,-Kč
Sousoší Nejsvětější Trojice, par.č. 214/2, k.ú. Město Žďár, Žďár nad Sázavou                       PČ: 5 500 000,-Kč
Pomník Obětem nacismu, par.č. 644/2, k.ú. Město Žďár, Žďár nad Sázavou                         PČ: 1 100 000,-Kč
Sloup se sochou Sv. Jana Nepomuckého, par.č.282, k.ú. Zámek Žďár, Žďár nad Sázavou     PČ:    450 000,-Kč
Kulturní památky (kříže, boží muka, hraniční kámen ) PČ:    246 400,-Kč
Celkem  PČ 13 961 400,-Kč

Informační cedule Skiregionu Žďársko:
9  ks pevně ukotvené cedule             PČ:   284 744,-Kč
6  ks přenosné informační desky                       PČ:   138 684,-Kč
Celkem                                          PČ:   423 428,-Kč
Most Klafar- ul. Dolní, Žďár nad Sázavou    
parkoviště  15 973 187,- Kč;   místní komunikace Dolní - Klafar  27 503 118,- Kč;  most přes Sázavu 49 060 695,- Kč
Celkem  PČ: 92 537 000,-Kč

Limity plnění
ze všech druhů pojištění, za všechny PU vzniklé nastalé v průběhu jednoho pojistného roku je omezeno limitem plnění:
Povodeň a záplava:  30 000 000,- Kč
Vichřice a krupobití:  30 000 000,- Kč
Sesuv půdy, zřícení skal nebo zemin, sesouvání nebo zřícení lavin, zemětřesení a tíha sněhu a námrazy 30 000 000,- Kč
Vodovodní nebezpečí  30 000 000,- Kč

Doplnění: 
Největší požární komplex představuje 4. Základní škola a Relaxační centrum s bazénem. Hodnota MPL představuje částku 254 800 000,- Kč. 
Ve městě sídlí jednotky HZS Kraje Vysočina a SDH v části Zámku Žďár 2 s dobou dojezdu od 5 do 10 min.

Specifikace pojištění



Příloha č. 1
Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět
Rozsah pojištění: "odcizení", krádež, loupež, včetně ukotvených předmětů bez dalšího zabezpečení !
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1.
Movité věci vlastní i cizí, včetně kašen, samohybné a dopravní 
prostředky, stroje(rolba, sekačka apod.) - území ČR 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 500 000

2. Cennosti - MěÚ, Žižkova 1, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč první riziko 500 000

3.
Soubor movitých věcí muzea,  Nábřežní 8,  Dolní 183, Žďár nad 
Sázavou 1 000 Kč

obvyklá cena 
první riziko 500 000

4. Stavební součásti pojištěných nemovitostí 1 000 Kč
 nová cena    
první riziko 50 000

5.
Revitalizace území -Farská humna, pojištění se vztahuje i na 
porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč

nová cena     
první riziko 150 000

7.
Autobusové nádražní - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 200 000

8.

Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 200 000

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 000 Kč
obvyklá cena     
první riziko 100 000

10. Vyjmenované kulturní památky dle údajů pod tabulkou 1 000 Kč
první riziko 
obvyklá cena 200 000

11.
Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko dle údajů pod 
tabulkou 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

12.
Movité věci + pevně ukotvené předměty v areálu (včetně 
zahradního traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 300 000

13. Rákosníčkovo hřiště - zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 100 000

14. Most Klafar - ulice  Dolní, specifikace pod tabulkou 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 50 000

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět
Rozsah pojištění:  "vandalismus", úmyslné poškození, neznámý i známý pachatel
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1.
Stavební součásti, zámky, trezory, pokladny, mříže, EZS, veřejné 
osvětlení, lavičky, kašny,  kontejnery - území ČR 1 000 Kč

nová cena     
první riziko 100 000

2. Městský kamerový systém, zvukové informační tabule - kat. území 
města 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

3. Zařízení a vybavení sportovního hřiště 2.ZŠ a 4. ZŠ 1 000 Kč
nová cena       
první riziko 50 000

4. Movité věci muzea Nábřežní 8, Dolní 183, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 50 000

5.
Revitalizace území - Farská humna, pojištění se vztahuje i na 
porosty a na mobiliář (lavičky, lavice, odpadkové koše apod.) 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

6.
Venkovní úpravy a 3 dětská a dopravní hřiště včetně hracích prvků, 
ul. Okružní, Žďár nad Sázavou 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 150 000

7.
Autobusové nádraží - program ROP Jihovýchod - plocha a 
přístřešky, včetně pamětní desky 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 100 000

8.
Naučná stezka kolem Zelené hory - komunikace, mostky, 
dřevodomky, lavice, informační cedule, zámečnické výrobky, 
pozemky, povrchy a porosty, příslušné k naučné stezce. 1 000 Kč

nová cena      
první riziko 100 000

9. Vyjmenovaná umělecká díla, sochy a plastiky na k.ú. Město Žďár 1 000 Kč
obvyklá cena        
první riziko 100 000

10. Vyjmenované kulturní památky dle údajů pod tabulkou 1 000 Kč
obvyklá cena        
první riziko 100 000

11.
Vyjmenované informační cedule Skiregionu Žďársko dle údajů pod 
tabulkou 1 000 Kč

nová cena       
první riziko 50 000

12.
Movité věci + pevně ukotvené předměty v areálu ( včetně 
zahradního traktůrku)  PRO u Pilské nádrže 1 000 Kč

nová cana        
první riziko 100 000

13. Rákosníčkovo hřiště -  zařízení, vybavení, hrací prvky a povrchy 1 000 Kč
nová cena          
první riziko 50 000

14. Most Klafar - ulice  Dolní, specifikace pod tabulkou 1 000 Kč
nová cena        
první riziko 50 000

15.
Rekonstrukce náměstí Republiky - veškeré povrchy, vybavení a 
mobiliář 1 000 Kč

nová cena        
první riziko 100 000

doplňující údaje viz. živel

doplňující údaje viz. živel; Trezor KOVONA, nezjištěný výrobce se třemi uzavíracími kolíky, hmotnost nad 250 kg se považuje za trezor BT II.

Zabezpečení EZS s vyvedeným signálem na akustický hlásič lze nahradit EZS s vyvedeným signálem na Městskou policii.



Příloha č. 1Místo pojištění: dle přílohy - seznam nemovitostí, viz. předmět

Rozsah pojištění: allrisk, vyjma vyloučených 
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1. Skla, výlohy, luxfery, okna - území ČR 1 000 Kč
nová cena      
první riziko 100 000

Místo pojištění: Žižkova 227/1, Švermova 4, 591  01 Žďár nad Sázavou

Rozsah pojištění: elektronická a ost.nebezpečí, vyjma vyloučených
Poř. 
číslo Předmět pojištění

 Agregovaná/ celková/ 
pojistná částka Spoluúčast

Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1. Elektro rozvaděč 200 000 Kč                      3 000 Kč nová cena 50 000

2.
Počítačová síť včetně komponentů a zařízení od roku pořízení  
2008 5 500 000 Kč                   3 000 Kč nová cena 300 000

3. Soubor přístrojů a zařízení včetně kamerového systému a EZS v 
Relaxačním centru 3 000 000 Kč                   3 000 Kč nová cena 500 000

Poznámky: Servery, PC, tiskárny, faxy, notebooky a ostatní příslušenství PC sitě a ostatní drobné elektronické zařízení.

Místo pojištění: Švermova 4, 591 01 Žďár nad Sázavou

Rozsah pojištění: strojní a ost.nebezpečí, vyjma vyloučených

Poř. 
číslo

Předmět pojištění
 Agregovaná/ celková/ 

pojistná částka Spoluúčast
Pojištění se 
sjednává

Maximální roční 
limit plnění Roční pojistné

1. Soubor technologie bazénů, vířivek, sauny a kotelny v Relaxačním 
centru 10 000 000 Kč                 3 000 Kč nová cena 1 000 000

Rozsah pojištění: Odpovědnost dle NOZ a zákona o obcích v platném znění.
Poř. 
číslo Rozsah pojištění  Limit pojistného plnění  

Sublimit 
pojistného plnění Spoluúčast

Územní platnost 
pojištění Roční pojistné

1.
Pojištění odpovědnosti za újmu, při výkonu veřejné moci 
rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem, zásahem 
Městské policie. 10 000 000 Kč                 1 000 Kč

2. Jiná majetková újma - čistá finanční újma  500 000 Kč 1 000 Kč

3.
Náklady zdravotních pojišťoven a regresy dávek nemocenského 
pojištění 3 000 000 Kč 1 000 Kč

4. Věci převzaté 500 000 Kč 1 000 Kč

5. Věci užívané 1 000 000 Kč 1 000 Kč

6. Provoz pracovních strojů, pracovní činnost. 500 000 Kč 1 000 Kč

7. Pojištění odpovědnosti zastupitelstva, 27 členů 10 000 000 Kč                 1 000 Kč ČR

Pojištění zahrnuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného 
protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění, 
jestliže z odpovědnosti za újmu na zdraví nebo na životě, se kterou tato dávka souvisí, vznikl nárok na plnění z pojištění sjednaného pojistnou smlouvou.

Pojištění zahrnuje i na regresní náhradu, kterou je pojištěný povinen zaplatit orgánu nemocenského pojištění, pokud v důsledku jeho zaviněného 
protiprávního jednání zjištěného soudem nebo správním úřadem došlo ke skutečnostem rozhodným pro vznik nároku na dávku nemocenského pojištění 
v důsledku pracovního úrazu nebo nemoci z povolání zaměstnance pojištěného v souvislosti s činností nebo vztahem pojištěného.
Pojištění zahrnuje odpovědnost obce za škodu vyplývající ze zákona č. 82/1998 Sb.105/2013 Sb.,, o Odpovědnosti za škodu/ újmu způsobenou při 
výkonu veřejné moci rozhodnutím nebo nesprávným úředním postupem a o změně zákona České národní rady č. 358/1992 Sb., 303/2013 Sb. o Notářích 
a jejich činnosti (notářský řád).
Pojištění odpovědnosti za újmu ve výše uvedeném rozsahu zahrnuje újmu, která nemá povahu újmu na zdraví, na životě nebo na věci ani z takové újmu 
nevyplývá.

ČR

Pojištění se ve výše uvedené rozsahu zahrnuje  i  na odpovědnost za újmu způsobenou vadou vykonané práce, která se projeví po jejím předání.

Pojištění zahrnuje rovněž odpovědnost obce za újmu vzniklou následkem zásahu veřejné správy v rozsahu vyplývajícím z § 24 zákona č. 553/1991 Sb., 
64/2014 Sb. o Obecní policii.
Doplnění: Počet obyvatel 21 700, město provozuje Městskou policii, prostřednictvím zřízených firem (jiná právní subjektivita) zajišťuje ubytovací 
služby, sportovní zařízení, sociální služby, provoz škol, školek a jeslí včetně stravování v těchto zařízeních. Údržbu, správu komunikací a svoz odpadů 
zajišťují externí firmy. Bytový fond a veškerou správu těchto nemovitostí zajišťují realitní kanceláře. Ostatní činnosti, které obec vykonává podle zákona, 
jsou zajišťovány smluvně dodavatelsky.



Zápis z hodnocení nabídek na pojištění majetku města Žďár nad Sázavou  

dne 27. 10. 2015 

Přítomni: 

Mgr. Zdeněk Navrátil – starosta   

Ing. Josef Klement – místostarosta      

Ing. Jan Havlík, MPA – tajemník   

Jitka Vácová, - ved. OF     

Petr Brož, předs. představenstva Petrast, a. s.  

Přehled oslovených pojišťoven – viz příloha pro hodnocení: 

Generali pojišťovna, a. s.  -  neposkytla nabídku 

Česká podnikatelská pojišťovna, a. s.   dodána pouze kalkulace bez návrhu smlouvy 

Česká pojišťovna, a. s.     viz příloha počet bodů       80   

Hasičská vzájemná pojišťovna, a. s.   viz příloha počet bodů       92,5 

Kooperativa pojišťovna, a. s.    viz příloha  počet bodů  95 
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